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GEOLOGIJOS ÌMONIÙ ASOCIACIJOJE (GÌA)
UAB Grota
2011 m. baigiamas Lietuvos geologijos tarnybos (LGT) vykdomas projektas Uþterðtø teritorijø poveikio vertinimas. Potencialiø tarðos þidiniø
(PTÞ) inventorizacija pradëta 1998 m. Iki 2008 m.
spalio mën. á LGT duomenø bazæ GEOLIS buvo suvesti duomenys apie 6502 PTÞ. 2008 m.
spalio mën. pradëtas vykdyti projektas Uþterðtø
teritorijø poveikio vertinimas, kurio metu PTÞ
buvo inventorizuoti 39 savivaldybiø teritorijose.
Iki 2010 m. vasario mën. á duomenø bazæ suvesti duomenys apie 4406 naujus PTÞ. Ðiuo metu duomenø bazëje GEOLIS sukaupti duomenys apie 10908 PTÞ. Pagal inventorizavimo duomenis ir preliminaraus pavojingumo vertinimo
metodikà buvo sudarytas 100 prioritetiniø pavojingø tarðos þidiniø sàraðas. Ðiame sàraðe
esanèiuose objektuose atlikti preliminarieji ekogeologiniai tyrimai. Treèiojo etapo metu remiantis preliminariøjø ekogeologiniø tyrimø rezultatais 50 objektø buvo atlikti detalieji ekogeologiniai tyrimai. Nustatytos terðianèiøjø medþiagø
koncentracijos, jø sklaidos kryptys bei greièiai,
nustatytas jø pavojingumas gamtinei aplinkai
bei pateiktos rekomendacijos teritorijø valymui.
2010 m. rugsëjo mën. pasiraðyta sutartis tarp
AB ORLEN Lietuva ir UAB GROTA dël naftos produktø perdirbimo gamyklos teritorijoje,
esanèioje Juodeikiuose, Maþeikiu r. sav., identifikuotø tarðos naftos produktais (NP) arealø valymo darbø. Pagrindinis tvarkymo tikslas  identifikuotø tarðos arealø grunto ir gruntinio vandens
uþterðtumà NP sumaþinti iki leidþiamo.
Iki 2011 m. balandþio mën. pabaigos grunto ir gruntinio vandens valymo sistemos buvo
parengtos darbui. Estakadøþibalo rezervuarø
teritorijoje árengta hidrodinaminio valymo sistema, o benzino rezervuarø parke  vakuuminio.
Pirmoje sistemoje panardinamais siurbliais,
árengtais kiekviename eksploataciniame græþinyje, iðsiurbiami LNP ir uþterðtas vanduo. Antrojoje (vakuuminëje) veikiant vienam vakuuminiam didelio galingumo siurbliui, þarnomis prijungtam prie keliø græþiniø, ið grunto be LNP ir
uþterðto vandens ðalinami ir naftos angliavandeniliø garai. Pastarasis metodas daþniausiai taikomas esant neþymiam LNP sluoksnio storiui ir

skirtas tarðai lakiaisiais (benzino eilës) angliavandeniliais ðalinti.
Valymo sistemos abiejuose plotuose ájungtos
2011 m. geguþës 3 d. Sistemos dirbo nuolat, neskaitant atskirø stabdymø atsitiktiniams gedimams
paðalinti ir (arba) árangai suderinti. Iki 2011 m. rugpjûèio mën. pabaigos estakadøþibalo rezervuarø teritorijoje dirbo 8 oru valdomi panardinami siurbliai, prijungti prie elektrinio kompresoriaus. Rugsëjo 1 d. papildomai ájungta dar 10, tad ið viso
veikë 18 siurbliø. Benzino rezervuarø parke pirmojo valymo etapo metu prie vakuuminës árangos prijungti 3 anksèiau iðgræþti eksploataciniai
græþiniai pietinëje teritorijos dalyje.

UAB Geotestus
Svarbiausi vykdomi projektai: 2010 m. rudená UAB Geotestus pabaigë UAB Visagino atominës elektrinës uþsakymu atliktà projektà Inþineriniai geologiniai ir hidrogeologiniai tyrimai
potencialiuose naujos VAE aikðtelëse. Darbo rezultatai teigiamai ávertinti á Lietuvà atvykusios TATENA misijos atstovø. Jau antrus metus ámonë
dalyvauja IAE projektuojamø panaudoto branduolinio kuro saugyklø inþineriniø geologiniø ir
hidrogeologiniø tyrimø projektuose. Visus metus
buvo daug dirbama tiriant naujø vëjo jëgainiø
parkø statybos aikðteliø gruntà Jurbarko, Ðilutës,
Ðilalës, Tauragës rajonø savivaldybëse.
Ávykiai, susijæ su ámonës personalu: 2010 m.
gruodþio mën. ámonës darbuotojas Gintaras

UAB Geotestus atliekami statinio zondavimo bandymai
Visagine.
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UAB Geotestus atliekami inþineriniai geologiniai tyrimai
Vilniuje.

Þarþojus sëkmingai apgynë daktaro disertacijà
Dinaminio zondavimo rezultatø ir juos átakojanèiø veiksniø analizë bei sàsajos su statinio zondavimo duomenimis Lietuvos gruntuose. Donatas Urbaitis 2011 m. spalio mën. ástojo á Vilniaus universiteto Fiziniø mokslø geologijos
krypties doktorantûrà (Vilniaus universitete
Gamtos mokslø fakultete Hidrogeologijos ir inþinerinës geologijos katedroje).
Ðiais metais spalio 17 d. vyriausiasis geologas Gintautas Trumpis ðventë ðeðiasdeðimtmetá.
Ámonës darbuotojai dalyvavo 2011 m. geguþës mën. Geotechnikø sàjungos kasmetiniame
seminare Taujënø dvare, Ukmergës r. sav. ir kituose GÁA ir LGT renginiuose ir seminaruose.
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programinës prieþiûros ir sistemingai kontroliuoja ðio vandens kokybæ ne tik jø eksploatuojamose vandenvietëse, bet ir pakeliui pas vartotojus, t.
y. rezervuaruose, vamzdynuose. UAB Vilniaus
hidrogeologija iðanalizavo ir apibendrino ðios
kontrolës keliø pastarøjø metø duomenis. Gauti
rezultatai rodo, kad poþeminio-geriamojo vandens
kokybë pakeliui pas vartotojà pastebimai kinta, taèiau apskritai ji visada iðlieka gera. Taèiau tie pokyèiai yra gana svarbûs ir ádomûs. Pavyzdþiui,
konstatuota, kad tolstant nuo vandenvieèiø kyla
vandens temperatûra ir matyt todël jame didëja
kolonijas sudaranèiø vienetø (mikroorganizmø)
skaièius, kuris kas 10 km padvigubëja. Vanduo
rezervuaruose ir vamzdynuose ðarmëja, nes matyt ið jo iðsiskiria anglies dvideginis (CO2). Pakeliui pas vartotojus gana sudëtingai kinta geleþies,
mangano ir amonio koncentracijos, taèiau absoliutûs jø pokyèiai apskritai nëra dideli.
UAB Minijos nafta norëtø kartu su nafta iðgaunamà sûrymà utilizuoti jau iðbandytu bûdu:
supumpuoti já á permo sluoksnio nekondicinio
vandens zonà per græþinius jø eksploatuojamuose telkiniuose. UAB Vilniaus hidrogeologija specialistai, panaudojæ visà turimà informacijà ir pagal jà sukûræ konceptualø, filtraciná
ir migraciná sûrymo laidojimo sàlygø modelius
visapusiðkai iðnagrinëjo galimas tokio laidojimo pasekmes. Parodyta, jog 10 metø laidotas

UAB Vilniaus
hidrogeologija
Tarp ádomesniø hidrogeologiniø darbø, kuriuos ámonë vykdë 2011 m., galima paminëti pirmà kartà atliktà iðsamià Vilniaus vandenvieèiø tiekiamo vandens kokybës pokyèiø paskirstymo
vamzdynuose analizæ ir UAB Minijos nafta uþsakytà ekogeologinio pobûdþio studijà, skirtà ávertinti galimybes utilizuoti kambro naftingà sûrymà.
Lietuvos sostinæ geriamuoju vandeniu aprûpinantys UAB Vilniaus vandenys laikosi

UAB Vilniaus hidrogeologija sudaryto sûrymo migracijos modelio rezultatai (1500 metø po laidojimo pabaigos,
eksploatuojant Klaipëdos vandenvietes maksimaliu debitu). 1  modelinë bendrosios mineralizacijos prieaugio
izokona, g/l; 2  sûrymo laidojimo græþinys; 3  nekondicinio vandens iðplitimo riba.
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sûrymas permo sluoksnyje pastebimai pakeis
nekondicinio vandens mineralizacijà tik licenciniø plotø ribose, o naftos produktø koncentracija miðinyje, praëjus keletui metø po laidojimo pabaigos, èia nevirðys geriamajam vandeniui leistinø ribø. Planuojamas sûrymo utilizavimo metodas jokios grësmës Klaipëdos vandenvietëms
nekels. Jis ir per 1,5 tûkst. metø nepateks á gëlo
vandens zonà nei vertikaliai, nei horizontaliai. Taèiau ðiam tikslui naudojamuose græþiniuose ir jø
aplinkoje turi bûti vykdomas atitinkamas poþeminio-gruntinio vandens monitoringas. Jis turi
prasidëti iki utilizacijos pradþios ir uþfiksuoti fonà, bûti vykdomas utilizavimo metu ir, jeigu reikës, tam tikrà laikà ir baigus utilizuoti.

lietaus nuotekø, buitiniø nuotekø ir poþeminio
vandens monitoringas; t Utenos ir Alytaus regionø rekultivuotø sàvartynø poþeminio vandens monitoringas; t kontroliniai buvusiø kuro
baziø Jurbarko miesto pramonës teritorijoje ir
Nemunaièio kaime, Nemunaièio seniûnijoje sutvarkymo kontroliniai tyrimai; t strateginis pasekmiø aplinkai vertinimas skelbiant angliavandeniliø iðtekliø naudojimo konkursà Ðilutës
Tauragës ir KudirkosKybartø plotuose; t buvusios fabriko Elnias teritorijos detalieji ekogeologiniai tyrimai ir tvarkymo plano parengimas;
t Vilniaus miesto savivaldybës poþeminio ir pavirðinio vandens monitoringas ir uþdarytø sàvartynø aplinkos hidrosferos bûklës monitoringas;
t kontroliniai Plokðtinës poþeminës raketø bazësmuziejaus, esanèio Þemaitijos nacionalinio
parko teritorijoje, patalpø, uþterðtø naftos produktais, tyrimai; t teritorijos Aukðtaièiø g. 7, Vilniuje ekogeologiniai tyrimai ir tvarkymo plano
rengimas; t Ignalinos atominës elektrinës teritorijos poþeminio vandens monitoringas; t buvusios gamyklos Kuro aparatûra teritorijos
ekogeologinis tyrimas.

UAB DGE
Baltic Soil and
Environment
20102011 m. buvo vykdomi ðie pagrindiniai projektai: t UAB Statoil Lietuva degaliniø

GEOLOGÙ SÀSKRYDIS  2011
rungtyse (tinklinio, orientacinio, baidariø slalomo
ir kt.) dël ávairiø rëmëjø ásteigtø prizø, o susumavus rezultatus buvo iðaiðkintas 2011 m. èempionas. Ðiais metais juo tapo UAB GROTA komanda. GÁA nori nuoðirdþiai padëkoti Asvejos regioninio parko direkcijai, UAB GJ Magma ir visiems, prisidëjusiems organizuojant renginá, bei
pakviesti visus dalyvauti sàskrydyje kitais metais.

Po sunkiø darbø, þinoma, svarbu pailsëti, gerai praleisti laikà, ypaè gamtoje. 2011 m. birþelio
mën. GÁA suorganizavo tradiciná, XXI Lietuvos
geologø sàskrydá. Pagrindinë sàskrydþio organizatorë buvo UAB GJ Magma. Ðiais metais,
kaip jau nebe pirmà kartà, sàskrydis ávyko Asvejos regioniniame parke, prie Baluoðø eþero.
Sàskrydþio metu buvo kovojama ávairiose

XXI Lietuvos geologø sàskrydþio Baluoðai-2011 dalyviai.

GÁA ir ámoniø informacija bei nuotraukos

